Verslag vergadering ouderplatform 31-5-18

Aanwezig: Vanessa van Mourik, Jolanda Besselink, Sander Domensino, Wouter Wout, Hans Witt, Angélique Sanders
(verslag).
Afwezig met kennisgeving: Desirée Gietelink, Marc Drenth.
Zonder kennisgeving: Fadma Andouh
1. Opening en mededelingen
Welkom! Het is de laatste ouderplatformbijeenkomst van Hans, daarom is er gebak.
2. Verslag d.d. 21-2-18, n.a.v.: geen opmerkingen.
3. Lopende zaken door Hans Witt
Zoals via de mail aan alle leerlingen en ouders gemeld wordt Ramona Stael de nieuwe Venster-directeur
op 1 augustus a.s. Ze heeft zich afgelopen dinsdag aan de medewerkers voorgesteld. Jolanda zat in de
benoemingsadviescommissie. Ze vond het een mooi proces om bij betrokken te zijn.
Ons leerlingenaantal daalt; twee jaar geleden hadden we 145 aanmeldingen, vorig jaar 105 en nu 84. In
het hele land daalt het aantal vmbo-aanmeldingen gemiddeld zo’n 20%. Doordat de eindtoets niet meer
meetelt maar alleen het advies van de basisschool krijgen veel kinderen, al dan niet onder druk van de
ouders, een te hoog schooladvies. De scholen met mavo binnen Quadraam geven aan dat ze nogal wat
leerlingen binnen krijgen die eigenlijk vmbo basis/kader-niveau hebben. Dat is geen goede ontwikkeling.
Leerlingen moeten meestal 2 jaar op hun tenen lopen, blijken het niveau dan toch niet aan te kunnen en
moeten dan van school omdat die scholen geen vmbo basis/kader hebben. Dan wordt het een negatieve
schoolkeuze en deze leerlingen raken gedemotiveerd.
Als gevolg van die terugloop van het leerlingenaantal nemen we maatregelen om de organisatie nog verder
te verbeteren en om de krimp weer om te draaien.
We hebben besloten om van 3 naar 2 afdelingsleiders te gaan. We gaan van 6 naar 4 thuisbases om zo
een betere doorlopende leerlijn tussen onder- en bovenbouw te bewerkstelligen. Daarnaast komt er een
aparte thuisbasis mavo, naast sport, cultuur en ondernemen. De leerlingen op de mavo houden wel hun
profieluren.
Het GPL (gepersonaliseerd leren)- project in de Kunst- de cultuurklassen is goed verlopen. We gaan
ermee door, uiteindelijk voor de hele school. Alle docenten krijgen een coaching training. Quadraam gaat
proberen samen met Mariëndaal een Kunskapsskolan op te richten. Dit zijn belangrijke onderwijskundige
ontwikkelingen, waar ook het ministerie volop mee bezig is, gericht op de 21ste eeuw.
In april/mei is de leerlingen gevraagd mee te werken aan een enquête over het schoolklimaat en de
veiligheid op school. Scholen zijn verplicht die eens per 2 jaar af te nemen. De leerlingen gaven net als de
vorige keer het schoolklimaat een 6,7 en de veiligheid een 9,4. Daar zijn we blij mee, al zijn er natuurlijk
altijd verbeterpunten. Die worden per thuisbasis besproken. Ook in de komende nieuwsbrief wordt hier
aandacht aan besteed.
4. AVG
Deze week hebben alle ouders een mail over de Algemene Verordening Gegevensbeheer ontvangen vanuit
Quadraam. Op ’t Venster is een werkgroep al geruime tijd hiermee bezig waardoor de school op dit punt voor zover
mogelijk alles op orde heeft.
5. Rondvraag en sluiting
Sander zegt dat GPL goed begint te wennen. Starten om 9.30 uur is voor de leerlingen fijn.
Wouter meldt dat zijn zoon het fantastisch heeft gehad tijdens de werkweek in Suriname van Samen Leven
Doe Je Zo. Ook het Ardennenkamp was geweldig. Wouter juicht de onderwijskundige ontwikkelingen op ’t
Venster toe.
Vanessa meldt dat er op het leerplein binnen het GPL-project niet altijd een docent is die bij alle vakken
kan helpen. Hans raadt haar aan dit met de mentor op te nemen.
Jolanda zou graag een overzicht van gebruikte afkortingen op de website zien! Wordt voor gezorgd.
Hans zegt tot slot dat hij het ouderplatform voor de school erg belangrijk vindt, fijn om een groep betrokken
ouders bij elkaar te hebben waarmee lopende zaken besproken kunnen worden.
De ouders bedanken hem, met name voor zijn heldere uitleg en openheid.

